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  � המכובדש    כיבוד  תפילה  יו�

   'ִמַ�ֲעַמִ י
 ְקָראִתיָ� ה, ִ�יר ַהַ�ֲעל�ת פתיחת הארו� שחרית יו� א 1

   ְ*ָפַתי ִ%ְפָ%ח )ִפי ַיִ&יד ְ%ִהָ$ֶת�ָ ' ה פתיחת הארו� � שחרית"חזרת הש יו� א 2

   %ָ1ה ה)א ֱאלֹקינ) ַ,ָ.ַמִי
 )ָב-ֶר+ ִ&,�ר ְוַנֲעָר+ פתיחת הארו� � שחרית"חזרת הש יו� א 1

   ִיְמלְֹ� ְלע�ָל
 ָוֶעד' ָמָלְ� ה' ֶמֶלְ� ה' ה פתיחת הארו� � שחרית"חזרת הש יו� א 4

   -ִבינ) ַמְל3ֵנ) פתיחת הארו� שחרית יו� א 5

   פתיחה 5ַוְיִהי ִ,ְנס�ַע ָה-רֹ� ַו4ֹאֶמר מֶ�ה  הוצאת ספר תורה  יו� א 6

   ספר שני הוצאת ספר תורה  יו� א 7

   כה� עליה לתורה  יו� א 8

   לוי עליה לתורה  יו� א 9

   שלישי עליה לתורה  יו� א 10

   רביעי עליה לתורה  יו� א 11

   חמישי עליה לתורה  יו� א 12

   ספר ראשו� הגבהה  יו� א 13

   ספר ראשו� גלילה  יו� א 14

   מפטיר   יו� א 15

   ספר שני הגבהה  יו� א 16

   ספר שני גלילה  יו� א 17

   ְ*ָפַתי ִ%ְפָ%ח )ִפי ַיִ&יד ְ%ִהָ$ֶת�ָ ' ה פתיחת הארו� מוס� יו� א 18

   ֶעְלי��ֶמֶלְ�  פתיחת הארו� מוס� יו� א 19

   ל ֱאמ)ָנה5ָהא�ֵחז ְ,ַיד ִמ7ַת ִמ6ָ�ְט ְוכֹל ַמֲאִמיִני
 ֶ�ה)א ֵא  פתיחת הארו� מוס� יו� א 20

   ָעֵלינ) ְלַ�ֵ,ַח ַלֲאד�� ַה3ֹל פתיחת הארו� מוס� יו� א 21

   ֶאְ�ֲאָלה ִמֶ�:) ַמֲעֵנה ָל���. ֲאַחֶ$ה ָפָניו. ל5א�ִחיָלה ָלֵא  פתיחת הארו� מוס� יו� א 22

   :ַה�4
 1%ְְ�ֵצנ) פתיחת הארו� מוס� יו� א 23

   ְזִמיר�ת ְוִ�יִרי
 ֶאֱארֹג1ְנִעי
  פתיחת הארו� מוס� יו� א 24

   -ִבינ) ַמְל3ֵנ) פתיחת הארו� מנחה יו� א 25

  



  ט"ד� תכנו� כיבודי
 לראש השנה תשס

ר
ספ

מ
 
 

  � המכובדש    כיבוד  תפילה  יו�

   'ִמַ�ֲעַמִ י
 ְקָראִתיָ� ה, ִ�יר ַהַ�ֲעל�ת פתיחת הארו� שחרית יו� ב 1

   ְ*ָפַתי ִ%ְפָ%ח )ִפי ַיִ&יד ְ%ִהָ$ֶת�ָ ' ה פתיחת הארו� שחרית יו� ב 2

ַ$ְחִ%י ְ,ַמְלֲאכ)ת ֶסֶגל ֲחב)ָרה פתיחת הארו� שחרית יו� ב 3 >�   

   ר ְוַנֲעָר+%ָ1ה ה)א ֱאלֹקינ) ַ,ָ.ַמִי
 )ָב-ֶר+ ִ&,� פתיחת הארו� � שחרית"חזרת הש יו� ב 4

   ֶמֶלְ� ֶעְליו� פתיחת הארו� � שחרית"חזרת הש יו� ב 5

   -ִבינ) ַמְל3ֵנ)  פתיחת הארו� שחרית יו� ב 6

   פתיחה 5ַוְיִהי ִ,ְנס�ַע ָה-רֹ� ַו4ֹאֶמר מֶ�ה  הוצאת ספר תורה  יו� ב 7

   הוצאת ספר שני הוצאת ספר תורה  יו� ב 8

   כה� עליה לתורה  יו� ב 9

   לוי עליה לתורה  יו� ב 10

   שלישי עליה לתורה  יו� ב 11

   רביעי עליה לתורה  יו� ב 12

   חמישי עליה לתורה  יו� ב 13

   ספר ראשו� הגבהה  יו� ב 14

   ספר ראשו� גלילה  יו� ב 15

   מפטיר   יו� ב 16

   ספר שני הגבהה  יו� ב 17

   ספר שני גלילה  יו� ב 18

   ְ*ָפַתי ִ%ְפָ%ח )ִפי ַיִ&יד ְ%ִהָ$ֶת�ָ ' ה פתיחת הארו� מוס� יו� ב 19

   ל ֱאמ)ָנה5ָהא�ֵחז ְ,ַיד ִמ7ַת ִמ6ָ�ְט ְוכֹל ַמֲאִמיִני
 ֶ�ה)א ֵא  פתיחת הארו� מוס� יו� ב 20

   ָעֵלינ) ְלַ�ֵ,ַח ַלֲאד�� ַה3ֹל פתיחת הארו� מוס� יו� ב 21

   ֶאְ�ֲאָלה ִמֶ�:) ַמֲעֵנה ָל���. ֲאַחֶ$ה ָפָניו. א�ִחיָלה ָלֵאל פתיחת הארו� מוס� יו� ב 22

   :1%ְְ�ֵצנ)ַה�4
  פתיחת הארו� מוס� יו� ב 23

   1ְנִעי
 ְזִמיר�ת ְוִ�יִרי
 ֶאֱארֹג פתיחת הארו� מוס� יו� ב 24

 


